
“Bir insan için küçük ama insanl›k için büyük bir ad›m.” Bu sözler, 21 Temmuz 1969’da
Ay’a ilk ayak basan Amerikan Uzay ve Havac›l›k Dairesi (NASA) astronotu Neil Arms-
trong’a ait. Armstrong’un sözünü etti¤i bu ad›m yaln›zca bir ilkti ve uzay araflt›rmalar›n-
da çok önemli ad›mlar at›ld›. Bu ad›mlardan biri de, tekrar tekrar kullan›labilen uzay
araçlar›n›n gelifltirilmesi oldu. Uzay meki¤i ad› verilen ve birçok kez göreve gidebilecek
flekilde tasarlanan bu araçlarla çok say›da proje gerçeklefltirildi. Uzay mekiklerinin uzaya
gittikten sonra geri dönebilmelerini sa¤layan üç temel özellik vard›. Bu araçlar roket gibi
f›rlat›labiliyordu; Dünya’n›n yörüngesinde manevra yapabiliyorlard›; Dünya’ya döndük-
ten sonra bir uçak gibi yere inebiliyorlard›. Bunlar›n d›fl›nda laboratuvar olarak da kulla-
n›labiliyorlard›. ‹flte bu sayede uzay mekikleriyle birçok yolculuk gerçeklefltirildi. Disco-
very, Endeavour ve Atlantis uzay mekikleriyle oldu¤u gibi. Bir baflka uzay meki¤i olan
Enterprise da yaln›zca deneme çal›flmalar›nda kullan›ld› ve uzaya gönderilmedi. Ancak
çal›flmalar›n tümü olumlu sonuçlanmad›. ‹ki ayr› kaza oldu. 1986’da Challenger, 2003’te
de Columbia uzay mekikleri farkl› sorunlar nedeniyle parçaland›. Columbia kazas›n›n ar-

d›ndan uzay meki¤i uçufllar›na geçti¤imiz aya
kadar ara verildi. Geçti¤imiz aysa, Atlantis uzay
meki¤i alt› astronotla Uluslararas› Uzay ‹stasyo-
nu’na gönderildi. Uluslararas› Uzay ‹stasyonu,
çok say›da ülkenin iflbirli¤iyle kurulmakta olan
bir araflt›rma merkezi. Uzay istasyonu, uzay
araçlar›n›n rahatl›kla ulaflabilece¤i bir yörüngede
duruyor. Enerjisi günefl panellerinden elde edilen
uzay istasyonunda alt› laboratuvar var. Bu labo-
ratuvarlarda önemli araflt›rmalar gerçeklefltirili-
yor. Uzay istasyonu, farkl› zamanlarda eklenen
parçalardan olufluyor. T›pk› lego ad› verilen
oyuncaklar gibi. Atlantis’le giden astronotlar›n
temel görevleri de yeni günefl panellerini Ulusla-
raras› Uzay ‹stasyonu’na eklemekti. Atlantis eki-
bi, 9 – 21 Eylül 2006 tarihleri aras›nda tüm gö-
revlerini gerçeklefltirdi ve Dünya’ya döndü.

UUzzaayy  MMeekkii¤¤ii  AAttllaannttiiss
Yolculu¤unu Tamamlad›
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Astronotlar, bu yolculu¤a
yaklafl›k dört y›l süresince
haz›rland›lar. Bu özel havuzda
astronotlara uzay yürüyüflü
yaparken gerekli bilgiler
ö¤retiliyor.

Astronotlar, Dünya’dayken
uzayda olduklar› hissini veren
özel canland›rma
ortamlar›nda e¤itim gördüler
ve denemeler yapt›lar.

Dünya’daki görevliler Atlantis’in kalk›fl›n› yak›ndan izlediler
ve sonraki görevlerinde de onlara destek verdiler.

Atlantis, 9 Eylül 2006
tarihinde Amerikan Uzay ve
Havac›l›k Dairesi’nin Kennedy
Uzay Üssü’nden f›rlat›ld›.

Atlantis uzay meki¤inde görevli
olan alt› astronot kalk›fla haz›r olan
uzay meki¤ine do¤ru ilerliyorlar.
Sol arkadan öne do¤ru Christopher
Ferguson, Steven MacLean, Heide-
marie Stefanyshyn-Piper; sa¤ arka-
dan öne do¤ru Brent Jett, Daniel
Burbank ve Joseph Tanner adl› as-
tronotlar› görüyorsunuz. 
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Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’na yaklaflmakta
olan Atlantis’in bu foto¤raf›n›, uzay istasyo-
nunda bulunan astronotlar çektiler. Foto¤raf-
ta uzay meki¤inin alt k›sm›nda ›s› kalkanlar›-
n› incelemede kullan›lan robot kolu görüyor-
sunuz. Ayr›ca uzay istasyonuna tak›lacak
olan yeni günefl panelleri de uzay meki¤inde
yüklü durumda.

Uluslararas› Uzay ‹stasyonu yolunday-
ken, astronotlar bu robot kolu kullanarak
›s› kalkanlar›n› incelediler. Bunu, uzay
mekiklerinde kullan›lan ›s› kalkanlar›n›n
güvenli¤ini s›namak amac›yla yapt›lar.

Atlantis’in kaptan› Brent Jett, uzay istasyo-
nundaki görevlilerin bu foto¤raf› çekebilmele-
ri için, meki¤i istasyonun üzerinde bu konu-
ma getirdi. Amaçlar›, ›s› kalkan›n›n durumunu
gözlemlemek ve  görüntülemekti.

Uzay meki¤i, Uluslararas› Uzay
‹stasyonu’yla ba¤lant›s›n› foto¤rafta
görüldü¤ü gibi kuruyor.

Atlantis astronotlar›, Uluslararas› Uzay ‹s-
tasyonu’na geçerek burada daha önceden
bulunan astronotlarla da bulufltu. Foto¤raf-
ta her iki gruptan baz› astronotlar›n k›sa bir
dinlenme an›n› görüyorsunuz.
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Foto¤rafta Daniel Burbank ve Steven MacLean
adl› astronotlar›n gerçeklefltirdikleri bir baflka
uzay yürüyüflünü görüyorsunuz. Bu yürüyüflte
de uzay istasyonuna tak›lan yeni günefl
panellerinin ifller hale getirilmesine yönelik
çal›flmalar yap›ld›.

Ve dönüfl! Atlantis, Kennedy Uzay Üssü’ne 21
Eylül 2006’da baflar›l› bir inifl gerçeklefltiriyor.

Art›k Atlantis, Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’ndan
ayr›l›yor. Ayr›l›rken Atlantis’ten çekilen bu
görüntüde Uzay ‹stasyonu’nun yeni günefl
panelleri eklenmifl halini görüyorsunuz. 

Kaynaklar:
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html
http://www.nasa.gov/returntoflight/system/system_STS.html

Zuhal  Özer

Astronotlar, Atlantis’in bu yolculu¤u s›ras›nda
üç ayr› uzay yürüyüflü gerçeklefltirdiler. Her yü-
rüyüflte de daha önceden belirlenmifl birtak›m
önemli görevleri yerine getirdiler. Bu foto¤raf-
ta, Joseph Tanner (üstte k›smen görülüyor) ve
Heidemarie Stefanyshyn-Piper adl› astronotlar›
yeni günefl panellerini Uluslararas› Uzay stas-
yonu’na takmak amac›yla yapt›klar› uzay yürü-
yüflünde görüyorsunuz.

Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’na tak›lan iki yeni
günefl paneli sayesinde iki kat daha fazla
enerji elde edilebilecek.

Günefl panellerini takma amac›yla yapt›klar› yü-
rüyüfl s›ras›nda astronot Joseph Tanner kendini
böyle görüntüledi. Kask›nda, kulland›¤› foto¤raf
makinesinin ve robot kolun yans›yan görüntüleri
de yer al›yor.
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